
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

--------------------------- 
 ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง  
การมอบอํานาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปน้ี   
   
 

1.   ตําแหน่งและสังกัด              
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เลขประจําตําแหน่ง (2) 7 – 1791 
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ 

 

2.  อัตราเงินเดือน      20,250  บาท 
 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ต้อ ง เ ป็นผู้ เ ล่ื อม ใส ในการปกครองระบอบประชา ธิป ไตย อัน มีพระมหากษั ตริ ย์ ท ร ง เ ป็นประ มุข  
มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2. เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย

หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือส่ังให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
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7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
เพราะกระทําผิดวินัย 

9. เ ป็น ผู้ ไ ด้รับการ วิ นิจฉัย ว่ า เ ป็นโรคทาง จิตหรือ มี ทัศนคติและพฤติกรรมเ ชิ งลบอัน เ ป็น 
การขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 

10. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

2. หากมีประสบการณ์เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดังน้ี 
    2.1  มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาฐานข้อมูล 
    2.2  มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เน็ตเบ้ืองต้น 

2.3  มีความสามารถในการบริหารจัดการส่ือออนไลน์และมัลติมีเดีย 
3. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา 
4. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการได้ 

 

4.  ข้อกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที ่
ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบติดต้ังชุดคําส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป เพ่ืออํานวยการให้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
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 1.2 ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคําส่ัง และคู่มือคําอธิบายชุดคําส่ัง 
ตามข้อกําหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคําส่ัง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําส่ัง 
เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 1.3 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ตอบปัญหาและช้ีแจง เรื่องต่าง ๆ  
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 3.1 ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
 3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
 4.1 ให้คําปรึกษา แนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
 4.2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
 

5.  เงื่อนไขการจ้าง     
        ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทําสัญญาการปฏิบัติงานตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เก้ือกูลพนักงาน ได้แก่ ประกันสังคม การรักษาพยาบาล 
การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จดทะเบียนแล้ว  
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6. หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สํ า เนาหลักฐานการ ศึกษา  หรือใบแสดงผลการ ศึกษา  (Transcript) ซ่ึ ง ผ่านการอนุ มั ติผลจาก

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา 3 x 4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล (กรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ หรือช่ือสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทํางาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มี

ประสบการณ์ทํางานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานมาก่อน/เพ่ิงสําเร็จการศึกษา) 

7. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
รับและย่ืนใบสมัครได้ ต้ังแต่วันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาทําการ (08.30 - 16.30 น.)  

ณ  หน่วยการ เ จ้าหน้า ท่ี  สํ า นักงานคณบดี  ชั้ น  3 คณะสังคมศาสตร์  โทร .  02-649-5000 ต่อ  11742 
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต) 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
      คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับ
ข้อกําหนดภาระงานของตําแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับบัญชีท่ีประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การสรรหา 

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
          คณะกรรมการจะประกาศให้ทราบหลังจากวันส้ินสุดการรับสมัคร 

ประกาศ ณ วันที่             กันยายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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